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Ogłoszenie 

TURA I 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka w Sanoku ogłasza rekrutację instytucji 

(zakładów pracy) przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów Państwowej Wyższej 

Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, prowadzonych w ramach projektu „Program praktyk 

zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

W ramach Projektu studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku 

będą uczestniczyć w programie pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w dwóch etapach: 

Tura I – styczeń 2017 roku, rozpoczęcie Tury II planowane jest w lipcu 2017 roku. 

W Turze I praktyk zawodowych udział mogą wziąć instytucje spełniające wymagania określone 

w „Regulaminie wyboru instytucji przyjmujących na pilotażowe praktyki zawodowe studentów 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku” (Załącznik nr 12 do 

zarządzenia nr 31/16 Rektora PWSZ w Sanoku z dnia 22 grudnia 2016). Instytucje ponadto powinny 

zapoznać się z „Regulaminem i instrukcjami pilotażowych praktyk zawodowych  w projekcie: Program 

praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych (z komentarzami                     

i przykładami) oraz Regulaminami pilotażowych praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach 

studiów objętych wsparciem w/w projektu. Wszystkie dokumenty stanowią załączniki do niniejszego 

ogłoszenia.   

Planowaną liczbę studentów biorących udział w Projekcie podano w tabeli poniżej. 

Lp. 

Kierunki studiów na 
których wprowadzony 

zostanie system 6-
miesięcznych praktyk 

Przewidywana 
liczba studentów 
biorących udział 

w praktykach 

Tura I - styczeń 
2017 

Tura II- lipiec 
2017 

1 Ratownictwo Medyczne 20 15 5 

2 Ekonomia 20 15 5 

3 
Gospodarka w 
ekosystemach rolnych i 
leśnych 

23 17 6 

4 
Edukacja Artystyczna w 
Zakresie Sztuki 
Muzycznej 

10 7 3 

5 
Mechanika i Budowa 
Maszyn 

15 0 15 

6 Nowe Media, Reklama, 10 7 3 
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Kultura Współczesna 

7 Pedagogika 23 17 6 

8 Praca socjalna 16 12 4 

OGÓŁEM: 137 90 47 

 

Wniosek o udział w projekcie (formularz wniosku - Załącznik nr 1 do Regulaminie wyboru instytucji ), 

podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania instytucji i składania oświadczeń woli, należy 

złożyć w Rektoracie (pokój 202), lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do 26 stycznia 2017 r. 

(do czwartku) do godz. 13:00, z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja instytucji (zakładów pracy) 

przyjmujących studentów na pilotażowe praktyki zawodowe”. W przypadku przesłania drogą pocztową 

decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie 

będzie podlegał rozpatrzeniu. 

Wynagrodzenia opiekuna zakładowego za jednego studenta wynosi 1000 zł brutto miesięcznie, 

w trakcie trzymiesięcznej praktyki pilotażowej, jeden miesiąc praktyki pilotażowej to 20 dni roboczych 

praktyki. Jedna osoba może być opiekunem maksymalnie 5 studentów. Dodatkowe informacje można 

uzyskać u Pana Konrada Kawy: tel. 13 46 559 42 lub e-mail kkawa@interia.eu     
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